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РОЗШОРЯДЖЕННЯ
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ý Е р гэ р ей а кцi йн е у плG чFt е t, ýtж

*е в йм ену в {xl ! ня о б' скrпg з

:9t р {ýху в u н няпt Йо zо цitlь ll в о z о
уgрЕdзначення

ts лорядку Еtr{тurcг абзацу другогс fiункту б <Порядку та чмов
t_-!.аданЕя субвеншiТ з лерх<авнага бrод;кету п,tiсцевлtм бюджетам на здiЙсн.ення
за,чоJiiз шодс соцjа*цььiо-ексt+омiчЕогФ розtsиткy окремих теритопiй>,
затвердженого постановою Кабiнет"ч \4iHicTpiB УкраТни вiд 06.а2.2а12 jYч iOб (в
редакцiТ постанOви Кабiнету fuliHicTpiB УкраТни вiд 01.i2.2017 ЛЪ i040) ,га

враховуючи зверненЕя Сiлеi_лькоТ сiл,ъськоj'iзади Кам'янка-Бузького райощz вiд
2i,",2"2ai 8 Л'с З95:

l " Здiйснит}т редакцiйне ;i,го"+неi{ня l-;аймен,чвання об'скта з урахуtsаннямjx цi;зьового шризначення, ,_{азЕаченого \/ ,i{одатк_ъ, 1 кРозподiл у 2018 роцi
с"чбвенцiТ з державнсго бюд;кету- r,сiсцевиN,I бтоджетам на здiйснення захtlдiв
Iт]одс соцiально-еконоьтiчного рOзв,{ткч i)к1-1емих територiй мiж мiсцевими
бюджетами за об'сктал,iи iза:<олап,l}r}>> до ,0с}зпоi]ядження Кабiнету MiHicTpiB
li'r.,саТнlа вiд 07.ii.2*i8 "ф 8б7-р trДсякi littтаýня розподiлу у 20i8 роцi cyбBeHriil
-j j{{,D-,кавного бrоджету ыtiсцев;аr1 S;1.1дNtетап,т на здiiiс;rення заходiв rцсtд{о

с*;iiа;тъно еконOе{iчного розвLiткy-окре,дих територiй)), а 0аме назву об'скта;

- <<КапiтаJIьне б;rлiвниirтво котелънi в с. Сiлець Кам'янка-Бузького району
ЛьвiвськоТ областi> ,чточнити на t<Б,удiвнлil_{тво котельнi на територii Народного
до&tу в с, Сiлець ttам'янка-Бчзъкtэг* iэайон-ч j]ъвiвськоТ областi>.

2. Угlрав.iiiннло фii.rаглсtв i{алц'янка-Бчзьiс*,Т iэайонноТ дер;кавноТ
а-лi'iiнiстрацii {Л.Барила; iip{fBecTri }тсчi{*{:lнs ýазtsи oij'cKTiB у вiдповiдни>l
л.,о i i* анс ових та рOзпоряд чих .цOкyIf еI{,тэ,\ .

3 " Вiддiлу докчментообiг"ч" кснтролю та рсзгJrяд}, звернень грOп4адян
э{rэрату Капt'янка*Б},зъкоТ рrайоннсТ дер}кавноТ адпriнiстраuil (О.Зуб) доtsести
lэOзг]срядження цо вiдома Управлirтл;я ЛержавшоТ казначейtськоТ служби УкраТни
,,, i " i-i,,,i' rl н ка- Б,\,з ькпJлл v ра йонi Львi вс ь кiэ i *6,частi .
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